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1. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË EKONOMIKS 

1.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Ekonomiks në Fakultetin e Ekonomisë gjatë semestrit 

të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara 

prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e 

shprehur në përqindje është 85% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.1 Në tabelën 

që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit 

vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe 

përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në 

pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit 

akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  
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SEMESTRI I 

1 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 27 31 87% 

2 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht SPA 230 12 12 100% 

3 Brisejda Ramaj  Kontabilitet Financiar FIN 210 19 21 90% 

4 Bukuroshe Isufaj  Gjuhe huaj : Italisht IT 230 4 5 80% 

5 Denis Sinanaj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi 

CSE 130 27 31 87% 

6 Edlira Aliaj  Historia e Mendimit Ekonomik ECN 271 20 21 95% 

7 Emi Malaj Politika të Zhvillimit 

Ekonomik 

ECN 321 29 37 78% 

8 Ermal Feleqi Matematikë e Përgjithshme MTE 150 26 30 87% 

9 Filloreta Madani Financa 1 FIN 120 27 32 84% 

10 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 21 23 91% 

11 Ilira Pulaj Ekonomi Monetare ECN 372 29 36 81% 

12 Ilira Pulaj Tregtia Ndërkombëtare ECN 373 29 36 81% 

13 Kludja Guga Makroekonomi ECN 270 22 23 96% 

14 Lorena Serjanaj (Alikaj) Hyrje në Ekonomi ECN 150 25 29 86% 

                                                                 
1 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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15 Xhiliola Agaraj Bazat e Marketingut MKT 110 25 31 81% 

16 Zamira Alimema  Gjuhë e Huaj: Anglisht ENG 230 2 3 67% 

17 Zamira Sinaj  Zhvillimi i Planit të Biznesit BIZ 345 30 37 81% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 85% 
Tabela 1: pjesëmarrja e studentëve në pyetësor sipas lëndëve në programin e studimit ekonomiks, Semestri i 

Parë 

1.2 Analiza e të dhënave  

 

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve  që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Ekonomiks është si vijon: për  83.5% të 

studentëve shumë e mirë, për 15.4 % e mirë, për  0.7%  mesatare, për 0.3% të 

studentëve ishte e keqe si dhe për 0.2% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  
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Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 85.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.1% e cilësonin si të 

mirë, për 0.7% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për vetem  0.5% ishte i keq. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 78.1% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.1% e cilësonin si të mire, 1.4% e 

studentëve e cilësonin mesatare, për 0.5% të studentëve ishte e keqe si dhe për 2.9% 

shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 66.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 28.3% ishin dakort, 3.3% nuk ishin dakort,  1.1% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 71.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 25.2% e studentëve ishin dakort, 1.7% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 25% ishin dakort, 1.1% s’janë dakort, 0.9% e studentëve nuk ishin 

aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.2 Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

      
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  48% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.4 % ishin dakort, 20.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

7.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.5% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
2 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

63.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 29% ishin dakort, 5.4% nuk ishin dakort, 

1.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.7% e cilësonin të parëndësishëm3. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

50.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 23.5% ishin dakort, 21.3% nuk ishin dakort, 

4.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm.4 Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
3 Marzhi I gabimit: 0.001 
4 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 73.9% ishin totalisht dakort, 24.1% ishin dakort, 

1.1% nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 63.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25.1% ishin dakort, 7.7% nuk ishin dakort, 2.1% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 2.6% e cilësonin të parëndësishëm5. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
5 Marzhi i gabimit: 0.006 
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 57% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.6% ishin dakort, 7.3% 

nuk ishin dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.1% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shperndara sipas garfikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 68.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 27.9% ishin dakort, 2.2% nuk ishin dakort, 0.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëme. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Ekonomiks është si më poshtë vijon: 

39.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 15.2% ishin dakort, 25.2% nuk ishin dakort, 

17.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

1.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Ekonomiks janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 
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programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqen mesimi  

- Me pelqejne te gjitha 

- Super 

- Klasa ishte aktive 

- Leksion i shpjeguar shume qarte 

- Mesimi ishte interesant  

- Mesimdhenia shume e mire  

- Me pelqen ne pergjithesi  

- Me pelqen shpjegimi  

- Me pelqen shpjegimi i mesimit deri ne detaje  

- Shpjegimi i leksionit nuk ishte i kuptueshem 

- Me pelqen mesimdhenia, s’me pelqejne kushtet 

- Shpjegon ne menyren me te thjeshte per te kuptuar cdo student 

- Me pelqen organizimi i klases dhe pjesemarrja nga te gjithe ne mesim  

- Mesimi ishte i kuptueshem 

- Me pelqen shpjegimi i leksioneve,padagogia jep shembuj per ta kuptuar me mire 

mesimin  

- Mesimi ishte intersant  

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje 

- Nuk kam asnje 

- Eshte shume mire ska nevoj per sugjerime 

- Pedagogia te behet me bashkepunuese me te gjithe studentet 

- Duhet mbajtur qetesi te degjojet mesimi 

 

2. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË KONTABILITET 

2.1  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor 

Në programin e studimit Bachelor në Kontabilitet në Fakultetin e Ekonomisë gjatë semestrit 

të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara 

prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e 

shprehur në përqindje është 98% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.6 Në tabelën 

që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit 

vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe 

përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në 

                                                                 
6 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit 

akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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tu
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en
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q
ë 

k
a
n

ë 

p
lo

të
su

a
r 

S
tu

d
en

t 
q

ë 
n

d
je

k
in

 

L
ën

d
ën

 

P
ër

q
in

d
ja

 e
 p

je
së

m
 

SEMESTRI I 

1 Albert Qarri  Ekonometri ECN 370 18 18 100% 

2 Ana Cano Gjuhe e huaj: Spanjisht SPA 230 7 8 88% 

3 Brisejda Ramaj  Kontabilitet Financiar FIN 210 11 12 92% 

4 Bukuroshe Isufaj Gjuhe Huaj : Italisht IT 230 3 3 100% 

5 Denis Sinanaj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi ne Ekonomi 

CSE 130 12 12 100% 

6 Ermal Feleqi Matematike e Pergjithshme MTE 150 11 11 100% 

7 Filloreta Madani Financa 1 FIN 120 11 11 100% 

8 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 11 12 92% 

9 Grigor Dede  Kontabilitet Kosto FIN 311 18 18 100% 

10 Klaudja Guga  Makroekonomi ECN 270 10 11 91% 

11 Lorena Serjanaj (Alikaj) Hyrje ne Ekonomi ECN 150 12 12 100% 

12 Lorena Taraj Analiza e Pasqyrave Financiare FIN 331 16 16 100% 

13 Migena Petanaj Sistemet Fiskale FIN 219 10 10 100% 

14 Veronika Durmishi Kontabilitet Drejtimi FIN 322 16 16 100% 

15 Veronika Durmishi Kontabilitet Publik FIN 264 10 10 100% 

16 Xhiliola Agaraj Bazat e Marketingut MKT 110 10 10 100% 

 Zamira Alimema Gjuhe e Huaj : Anglisht ENG 230 1 1 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 98% 

Tabela 2: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Kontabilitet 

 

2.2. Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 
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si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS.  

 

I.  Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja e përgjigjeve të studentëve për programin e 

studimit Kontabilitet është si vijon: për 73.6% të studentëve  shumë e mirë, për 23.1% 

e mirë, për 2.7%  mesatare si dhe 0.5% e cilësojnë të keqe. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për secilin vlerësim për cdo pedagogë7. Për 

më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 15 : Si  e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 76 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.3% e cilësonin si të 

mirë, 2.1% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për 0.5% të studentëve ishte i keq.8 Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

                                                                 
7 Marzhi I gabimit: 0.001 
8 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 76.1% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20.7% e cilësonin si të mirë, 2.7% e 

studentëve e cilësonin mesatare si dhe  për 0.5% të studentëve ishte e keqe. Për më 

tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 63.2% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 33.7 % ishin dakort si 3.1% e studentëve nuk ishin dakort të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 62.6% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 35.1% e studentëve ishin dakort, 2.2% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.1 % nuk ishin aspak dakort,si dhe  1.2% e cilësojnë të parëndësishme.9 Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

        
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 63.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 33.6% ishin dakort si dhe 2.8% s’janë dakort. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

                                                                 
9 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” 36.2 % e studentëve 

ishin totalisht dakort, 30.9% ishin dakort, 23.3% nuk ishin dakort me qëndrimin, 6% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.5% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.10 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

         
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

59.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 36.6% ishin dakort, 3.3% nuk ishin dakort si 

dhe 0.5% nuk ishin aspak dakort.  Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

                                                                 
10 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

36.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 37.8% ishin dakort, 17.2% nuk ishin dakort, 

5.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.1% e cilësonin të parëndësishëm.  Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

       
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 63.1% ishin totalisht dakort, 34.4% ishin dakort si 

dhe 2.5% nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Kontabilitet është si më poshtë 

vijon: 57.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.6% ishin dakort, 6.3% nuk ishin 

dakort, 0.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.1% e cilësonin të 

parëndësishëm. 11 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 57.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 38.5% ishin dakort, 

3.3% nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut:  

                                                                 
11 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në 

tekst”? 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 60.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 35.6% ishin dakort si dhe 4.2% nuk ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Në tabelën e mëposhtëm janë të paraqitura përgjigjet e studentëve për secilën lëndë në 

Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

26.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 14.9% ishin dakort, 32.8% nuk ishin dakort, 

23.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm.12 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
12 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin : “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

2.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Kontabilitet janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqen mesimi  

- Mesimdhenia  

- Mësimi ishte interesant 

- Harmonia gjate ores se mesimit 

- Mesimi eshte i qarte 

- Projektori dhe ushtrimet  

- Teoria  

- Pergatitja e pedagogut dhe jo kushtet e auditorit 

- Seminari Ushtrimet  

- Pergatitja e pedagogut 

- Ushtrimet qe punuam me presoren  

- Problemat 

- Mesimi shpjegohet qarte me hollesi 

- Raste nga jeta e perditshme  

- Problemat 

- Prania e proxhektorit  

  “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  
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- Perdorimi i mjeteve apo shembujve specifike  

- Kushtet ne auditor 

- S’ka 

- Shembuj reale 

- Perdorimi i videoprojektorit  

- Rregullimi i orareve 

 

 

 

3. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË MARKETING; 

 3.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Marketing gjatë semestrit të parë të vitit akademik 

2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje 

është 87% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.13 Në tabelën që vijon janë 

pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 

kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që 

kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve 

pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e 

programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, 

gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I  

1 Albert Qarri  Ekonometri ECN 370 12 12 100% 

2 Amalia Çipi  Menaxhim Biznesi BIZ 140 4 7 57% 

3 Ana Cano Gjuhe e Huaj: Spanjisht SPA 230 11 11 100% 

4 Besnik Mehmetaj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi 

CSE 130 3 6 50% 

5 Besnik Mehmetaj Sistemet e Informacionit ne 

Ekonomi 

CSE 290 4 4 100% 

6 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar FIN 210 12 12 100% 

7 Doriana Feimi Sjellje Organizative BIZ 230 12 12 100% 

8 Elenica Pjero Sjellje Konsumatore MKT 311 12 12 100% 
                                                                 
13 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së 

studentëve në çdo lëndë. 
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9 Enkelejda Haxhiraj E Drejtë Biznesi DRE 250 1 1 100% 

10 Evelina Bazini  Strategji Marketingu MKT 331 12 12 100% 

11 Florian Miti  Makroekonomi ECN 270 14 14 100% 

12 Grigor Dede Parimet e Kontabilitetit FIN 110 4 7 57% 

13 Llambrini Sota Matematike e Pergjithshme MTE 150 3 6 50% 

14 Lorena Serjanaj (Alikaj) Hyrje në Ekonomi ECN 150 3 6 50% 

15 Matilda Brokaj Shperndarje , Drejtim i Forces 

Shitese 

MKT 316 12 12 100% 

16 Pranvera Resulaj Marketingu i Tregjeve të 

Biznesit 

MKT 313 12 12 100% 

17 Rezarta Hasanaj Sipërmarrje Manaxhim Biznes i 

Vogël/Mesëm 

BIZ 232 7 7 100% 

18 Zamira Alimemaj Gjuhe e huaj : Anglisht ENG 230 1 1 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 87% 
Tabela 3: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Marketing 

3.2 Analiza e të dhënave 

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS.   

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve për 

programin e studimit Bachelor në Marketing është si vijon: për 92.7% të studentëve  
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shumë e mirë, për 3.6% e mirë, 2.3% e cilësojnë të keqe si dhe për 1.4% ishte shumë 

e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për secilin 

vlerësim për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 93.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 3.6% e cilësonin si të 

mire, për 2.3% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për 0.5% shumë e keqe. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 93.6% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 3.6% e cilësonin si të mirë, 0.5% e studentëve 

e cilësonin mesatare, për 1.9% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.5% shumë e 

keqe.14 Për më tepër grafiku: 

                                                                 
14 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 87.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 9.7 % ishin dakort, 0.5% nuk ishin dakort si dhe 2.3% e cilësonin të 

parëndësishme, të shpërndara sipas grafikut që vijon15: 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 87.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 10.2% e studentëve ishin dakort, 0.5% e studentëve nuk ishin 

dakort si dhe 2.3% e cilësonin të parëndësishme16. Të dhënat e mësipërme janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
15 Marzhi I gabimit: 0.001 
16 Marzhi I gabimit 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 85.7% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 10% ishin dakort, 2.3 % s’janë dakort si dhe 2.3% e cilësojnë të 

parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

  
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  63.6% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 14.3% ishin dakort, 10.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 7.2% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.2% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 716: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

80.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 12% ishin dakort, 2.2% nuk ishin dakort, 

0.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 4.6% e cilësonin të 

parëndësishëm.17Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

65% e studentëve ishin totalisht dakort, 14.6% ishin dakort, 10.8% nuk ishin dakort, 

6.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.2% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
17 Marzhi I gabimit:0.01 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 83.9% ishin totalisht dakort, 13.4% ishin dakort, 

0.5% nuk ishin dakort si dhe 2.3% e studentëve e cilësonin qëndrimin të 

parëndësishëm18. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit bachelor në Marketing është si më 

poshtë vijon: 79.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 15.7% ishin dakort, 0.5% nuk 

ishin dakort, 3 si dhe 4.6% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
18 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 11:A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

9. Mbi qëndrimin: “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”, mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 78.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 17.1% ishin dakort, 

1.9% nuk ishin dakort si dhe 2.3% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimin: “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 81.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 14.2% ishin dakort, 0.9% nuk ishin dakort, si dhe 3.7% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Marketing është si më poshtë vijon: 

48% e studentëve ishin totalisht dakort, 7.8% ishin dakort, 8.7% nuk ishin dakort, 

28.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.4% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 1417: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

3.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Marketing janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 
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programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Bashkebisedimi 

- Ora e mesimit 

- Shpjegimi 

- Pedagogu 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Orari 

- Menyra e te shpjeguarit 

 

 

4. PROGRAMI I STUDIMIT “BACHELOR NË MENAXHIM TURIZËM” 

4.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Menaxhim Turizmi në Fakultetin e Ekonomisë gjatë 

semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 88% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.19 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë 

ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik 

të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin 

pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në 

format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Amalia  Cipi Menaxhim biznesi BIZ 140 18 23 78% 

2 Ana Cano Gjuhe e huaj: Spanjisht SPA 230 14 15 93% 

3 
Besnik Mehmetaj  

Teknologji informacioni dhe 
komunikimi ne ekonomi CSE 130 18 22 82% 

                                                                 
19 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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4 Besnik Mehmetaj  Sistemet e informacionit në ekonomi CSE 290 1 1 100% 

5 Blerina Dervishaj Kontabilitet financiar FIN 210 1 2 50% 

6 Bukuroshe Isufaj Gjuhe huaj : Italisht IT 230 1 1 100% 

7 Doriana Feimi  Sjellje organizative BIZ 230 15 17 88% 

8 Florian Miti  Makroekonomi ECN 270 16 18 89% 

9 Grigor Dede Parimet e kontabilitetit FIN 110 20 26 77% 

10 Llambrini Sota Matematikë e përgjithshme MTE 150 20 24 83% 

11 
Pranvera Resulaj 

Pasuritë kulturore për operatorët 
turistik TUR 344 9 9 100% 

12 Rezarta Brokaj  Organizimi i udhetimeve turistike TUR 355 11 11 100% 

13 Rezarta Brokaj  Menaxhim destinacionesh TUR 354 10 10 100% 

14 Rezarta Hasanaj  Sipërmarrje manaxhim biznes i vogël BIZ 232 3 4 75% 

15 Shkëlqim Sinanaj Praktika profesionale TUR 389 1 2 50% 

16 Shkëlqim Sinanaj Strategji turizmi TUR 364 10 10 100% 

17 
Shkëlqim Sinanaj 

Ekonomi ambient dhe turizem i 
qendrueshem TUR 252 17 18 94% 

18 Shkëlqim Sinanaj Ndermarrje turistike TUR 361 10 10 100% 

19 Ulvin Veizaj  Legjislacioni për turizmin DRE 270 12 12 100% 

20 Zamira Alimemaj Gjuhe e huaj : Anglisht ENG 230 2 2 100% 

21 Zamira Sinaj  Baza Turizmi TUR 121 19 24 79% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 88% 
Tabela 1: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Menaxhim Turizmi 

 

4.2 Analiza e të dhënave 

 

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  
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Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS.  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Menaxhim Turizmi është si vijon: për 

93.1% të studentëve ishte shumë e mirë si dhe për 6.9% e mirë. Të dhënat e 

mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për secilin vlerësim për cdo 

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku  1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 89.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 10.1% e cilësonin si të 

mire si dhe për 0.2 %  i keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 
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3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 84.6% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.6% e cilësonin si të mirë, 0.3% e 

studentëve e cilësonin mesatar, 0.2% e cilësonin të keq, si dhe për 0.5% shumë të 

keq.20 Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 73.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 15.5% ishin dakort, 1.2% nuk ishin dakort, 1.1% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 8.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

 

                                                                 
20 Marzhi I gabimit : 0.001 
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2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 76.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 13.3% e studentëve ishin dakort, 1.4% e studentëve nuk ishin 

dakort, 0.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.5% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme.21Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 78.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 10.5% ishin dakort, 1.8% s’janë dakort, 0.3% e studentëve nuk ishin 

aspak dakort si dhe 8.6% e cilësojnë të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  49.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 14.2% ishin dakort, 10.6% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

                                                                 
21 Marzhi igabimit: 0.001 
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11.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 14.9% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. 22Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 718: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

66.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 18% ishin dakort, 2.5% nuk ishin dakort, 

3.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 10% e cilësonin të parëndësishëm.23 Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8 : A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

47.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 21.9% ishin dakort, 8% nuk ishin dakort, 

8.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 14.6% e cilësonin të parëndësishëm. 24 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
22 Marzhi I gabimit: 0.001 
23 Marzhi I gabimit: 0.001 
24 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 72.5% ishin totalisht dakort, 15.6% ishin dakort, 

1.4% nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.1% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm. Grafikisht qëndrimi i shpërndarë si më poshtë 

vijon:  

               
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit menaxhim turizmi është si më 

poshtë vijon: 61.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 16.2% ishin dakort, 4% nuk 

ishin dakort, 6.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 11.9% e cilësonin të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”  

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 65.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 15.7% ishin dakort, 

3.7% nuk ishin dakort, 3.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 11.7% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi: “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira 

në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 73% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 14.4% ishin dakort, 1.4% nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 

10.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shëprndara 

sipas grafikut:  
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Menaxhim Turizmi është si më 

poshtë vijon: 13% e studentëve ishin totalisht dakort, 17% ishin dakort, 25% nuk ishin 

dakort, 36% nuk ishin aspak dakort si dhe 9% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

: 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin : “Mësimi ishte i mërzitshëm? “ 

 

 

 

4.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Menaxhim Turizmi 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 41 nga 152 
 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqejne te gjitha. 

- Cdo dite mesojme dicka te re dhe shum te vlefshme 

- Mesimi eshte i qarte 

- Projektori dhe ushtrimet  

- Shpjegimi i leksionit nuk ishte i kuptueshem.  

- Mesimi ishte interesant dhe i dhe i kuptueshem  

- Gjithcka ne leksion ishte e qarte 

- Mesimi normal 

  “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Orari 

- Nuk kam asnje 

- Eshte shume mire ska nevoj per sugjerime 

 

 

5.PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË ADMINISTRIM BIZNES 

5.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Administrim Biznesi në Fakultetin e Ekonomisë 

gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të 

dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në 

plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  85% e studentëve që kanë ndjekur 

kurset respektive.25 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në 

sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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25 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 

(Nuk janë llogaritur lëndët kur nuk është plotësuar as edhe një pyetësor, me konkretisht për këtë program studimi në lëndët:  

- Kontabilitet Kosto- Drejtim- FIN 312, pedagog: Ylldeze Sokoli është  rregjistruar 1 studetë, por nuk është plotësuar asnjë pyetësor 
- Gjuhe e huaj: Italisht- IT 230, pedagog: Bukuroshe Isufaj, është  rregjistruar 1 studetë, por nuk është plotësuar asnjë pyetësor). 
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SEMESTRI I 

1 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 34 35 97% 

2 Amalia Çipi  Menaxhim Biznesi BIZ 140 33 45 73% 

3 Amalia Çipi  Praktika Profesionale BIZ 391 1 3 33% 

4 Ana Cano  Gjuhe e Huaj: Spanjisht SPA 230 32 33 97% 

5 Arben Hysi  Marrëdheniet e Punës BIZ 236 21 23 91% 

6 

Besnik Mehmetaj 

Sistemet e Informacionit ne 

Ekonomi CSE 290 2 2 100% 

7 

Besnik Mehmetaj 

Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi ne Ekonomi CSE 130 34 46 74% 

8 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar FIN 210 43 46 93% 

9 Doriana Feimi  Sjellje organizative BIZ 230 33 36 92% 

10 Doriana Feimi  Etika në biznes BIZ 302 6 8 75% 

11 Enida Pulaj  Menaxhim Strategjik BIZ 335 41 45 91% 

12 Enkelejda Haxhiraj E drejte biznesi DRE 250 11 11 100% 

13 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 1 1 100% 

14 Fioralba Vela Menaxhim i cilësisë BIZ 334 39 43 91% 

15 
Florian Miti  Makroekonomi ECN 270 38 40 95% 

16 Grigor Dede Parimet e kontabilitetit FIN 110 37 49 76% 

17 Ilirjan Lipi  Biznes ndërkombëtar BIZ 333 37 40 93% 

18 Llambrini Sota Matematike e pergjithshme MTE 150 33 46 72% 

19 Lorena Serjanaj 

(Alikaj) Hyrje në Ekonomi ECN 150 35 47 74% 

20 Rezarta Hasanaj Aftesi manaxheriale BIZ 331 33 34 97% 

21 Zamira Alimemaj Gjuhe e huaj: Anglisht ENG 230 5 5 100% 

22 Zamira Sinaj  Zhvillimi i planit të biznesit BIZ 345 1 2 50% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 85% 
Tabela 1: pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit : Administrim Biznesi 

 

5.2 Analiza e të dhënave  

 

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 
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mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS.  

 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve për lëndët e 

programit të studimit Administrim Biznesi është si vijon: për 83% të studentëve  

shumë e mirë, për 15.6 % e mirë, për 1%  mesatare si dhe 0.4% e cilësojnë të keqe. Të 

dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike për secilën rubrikë për 

cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 83.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.7% e cilësonin si të 

mire, për 1.1% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për 1.5% shumë i keq.26 Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

                                                                 
26 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 2:: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të  leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 80.5% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.1% e cilësonin si të mirë, 1.3% e 

studentëve e cilësonin mesatare, për 0.2% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.9% 

shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 76.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 19.3% ishin dakort, 2.1% nuk ishin dakort, 0.2% nuk ishin aspak 

dakort si dhe 1.7% e cilësonin të pa rëndësishëm,  të shpërndara sipas grafikut që 

vijon27: 

                                                                 
27 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 4 : A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 74.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 21% e studentëve ishin dakort, 1.9% e studentëve nuk ish 

dakort, 0.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.7% e cilësonin të pa 

rendësishëm.28 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin : "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” Mesatarisht : 76.2% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 19.4% ishin dakort, 2.2% s’janë dakort, 0.5% sjanë aspak dakort si 

dhe 1.7% e cilësojnë të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
28 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  45.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 15.5% ishin dakort, 22.2% nuk ishin dakort me qëndrimin, 9.6% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 7.4% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

69.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 24% ishin dakort, 3.8% nuk ishin dakort, 1 

% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

46.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 18.4% ishin dakort, 22.8% nuk ishin dakort, 

5.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.9 % e cilësonin të parëndësishëm29. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 70.7% ishin totalisht dakort, 20.4% ishin dakort, 

2.2% nuk ishin dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.3% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm.30 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                                                                 
29 Marzhi I gabimit: 0.001 
30 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Administrim Biznesi është si më 

poshtë vijon : 62.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.8% ishin dakort, 4.7 % 

nuk ishin dakort, 1.3 % e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 5.3% e cilësonin të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11:  A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 64% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.8 % ishin dakort, 4.4% 

nuk ishin dakort, 2.4 % nuk ishin aspak dakort si dhe 3.4 % e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut:  
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimin: “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 72.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 23.1 % ishin dakort, 2.2% nuk ishin dakort, 0.8 % nuk ishin aspak dakort si 

dhe 1.8% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Administrim Biznesi është si më 

poshtë vijon: 38.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.8 % ishin dakort, 26.3% 

nuk ishin dakort, 17.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 5.4% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 5.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Administrim Biznesi 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Më pëlqen mënyra sesi pedagogu organizon orën e mësimit   (E thën disa herë) 

- Njohurit e reja që mësuam 

- Mësimi ishte I qartë 

- Te gjitha 

- Shpjegimi I qartë 

- Mësimdhënia por jo performance 

- Cdo ditë mësojmë dicka të re dhe të vlefshme 

- Ndonjëherë mësimi bëhej monoton porn pedagogu e bënte interesante 

- Mendojë se pedagogia është një nga më të mirat, mësimi me të është I qartë dh i 

kuptueshëm 

- Leksioni 

- Mësimi shkon shumë mirë 

- Përkushtimi I pedagogut 

- Diskutimet në grupe 
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- Gjithcka, nuk kam asnjë vërejtje 

- Më pëlqen diskutimi në klasë për cdo gjë lidhur me leksionet dhe jo, është 

gjithmonë pedagogu që e bën të bukur dhe interesante lëndën.. 

- Angazhimi i pedagogut në klasë 

- Mësimi i pëlqyeshëm  

- Eksperienca e pedagogut 

- Më shumë nga mësimi më pëlqejnë grafikët 

- Kam mësuar gjëra tepër të vlefshme 

 

  

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam asnje sugjerim pasi mësimi ishte I rregullt 

- Më shumë pjesëmarrje e studentëve në orën e mësimit 

- Më shumë aktivizim dhe angazhim I studentëve në mësim 

- Më pak teori më shumë praktik 

- Më shumë aktivitete 

- Më shumë qartësi nga pedagogu 

- Asgjë për të shtuar 

- Më shumë aktivizim në orën e seminarit 

 

 

 

6. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË FINANCË 

6.1 Pjesëmarrja e studentëve në pyetësor 

Në programin e studimit Bachelor në Financë pranë Departamentit të Financës dhe 

Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, 

referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  91% e 

studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.31 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, 

pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar 

pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të 

studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në 

tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel. 

                                                                 
31 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 

(Nuk janë llogaritur lëndët kur nuk është plotësuar as edhe një pyetësor, me konkretisht për këtë program studimi në lëndën Sistemet 
Fiskale, me kodin FIN 219, pedagog: Migena Petanaj është r regjistruar 1 studetë, por nuk është plotësuar asnjë pyetësor). 
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Nr  Pedagogu  Lënda 
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1 Albert Qarri  Ekonometri ECN 370 86 92 93% 

2 Ana Cano Gjuhë e huaj: Spanjisht SPA 230 54 55 98% 

3 Brikena Sulejmani Tregjet Financiare FIN 340 84 92 91% 

4 Brisejda Ramaj Kontabilitet Financiar FIN 210 76 79 96% 

5 Bukuroshe Isufaj  Gjuhë huaj: Italisht IT 230 6 7 86% 

6 

Denis Sinanaj 

Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi CSE 130 58 69 84% 

7 

Ermal Feleqi Matematikë e Përgjithshme 

MTE 

150 57 67 85% 

8 Filloreta Madani Financa 1 FIN 120 57 69 83% 

9 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 77 78 99% 

10 Klaudja Guga  Makroekonomi ECN 270 81 86 94% 

11 Lorena Serjanaj 

(Alikaj) Hyrje në Ekonomi ECN 150 58 69 84% 

12 Lorena Taraj Analiza e Pasqyrave Financiare FIN 331 67 71 94% 

13 Migena Petanaj  Teknika Bankare FIN 226 78 82 95% 

14 

Xhiliola Agaraj  Bazat e Marketingut 

MKT 

110 57 69 83% 

15 Ylldeze Sokoli  Kontabilitet Kosto-Drejtimit FIN 312 83 91 91% 

16 Zamira Alimema  Gjuhë e Huaj : Anglisht ENG 230 14 14 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 91% 
Tabela 1: Pjesmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Financë 

 

6.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 
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për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve për 

programin e studimit Bachelor në Financë është si vijon: për 80.9% të studentëve 

ishte shumë e mirë, për 16.6% e mirë, për 2%  mesatare, për 0.1% e keqe si dhe për 

0.4 % ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmetike për secilin vlerësim për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 80.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.1% e cilësonin si të 

mire si dhe për 1.9% vlerësimi ishtë mesatar.32Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

                                                                 
32 Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 78.5% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.4% e cilësonin si të mirë, 1.8% e 

studentëve e cilësonin mesatar, 0.1 % të keq si dhe për 1.2% të studentë ishte shumë i 

keq. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 70.2% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 23.8% ishin dakort, 2.4% nuk ishin dakort, 0.6% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 3% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

 

2. Me qëndrimin: “qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.8% e studentëve ishin dakort, 2.4% e studentëve nuk ishin 

dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                  
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 70% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 24.4% ishin dakort, 1.9% s’janë dakort, 0.7% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 3.1% e cilësonin të parëndësishme.33 Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

                                                                 
33 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 19: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  40% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 24.9% ishin dakort, 19.2% nuk ishin dakort me qëndrimin, 8.8% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 7.1% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

    
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

63.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 26.5% ishin dakort, 5.2% nuk ishin dakort, 

1.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.9% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 20: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  40% e 

studentëve ishin totalisht dakort, 24.9% ishin dakort, 19.3% nuk ishin dakort, 8.4% nuk 

ishin aspak dakort si dhe 7.4% e cilësonin të parëndësishëm.  Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 21: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 70.1% ishin totalisht dakort, 24.7% ishin dakort, 

1.6% nuk ishin dakort, 0.7% s’jam aspak dakort si dhe 2.8% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm.34 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                                                                 
34 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 22: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Financë është si më 

poshtë vijon: 62.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.8% ishin dakort, 4.4% nuk 

ishin dakort, 1.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.6% e cilësonin të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”, mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 60.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 28% ishin dakort, 6.2% 

nuk ishin dakort, 2.4% nuk ishin aspak dakort, si 3.2% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 59 nga 152 
 

 
Grafiku 23: A jeni dakort me qëndrimi: “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”? 
 

10. mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 66.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 27.4% ishin dakort, 2.1% nuk ishin dakort, 1% nuk ishin aspak dakort si dhe 

2.8% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme.  Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

11. Mbi qëndrimin: “mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit bachelor në Financë është si më poshtë vijon: 

28% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.4% ishin dakort, 25.4% nuk ishin dakort, 

21.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 13.3% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm.35 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
35 Marzhi I gabimit 0.001 
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Grafiku 24: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 6.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Financë janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakutative jo të gjithë studenët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Shpjegimi  

-  Më pëlqeu inkurajimi i mendimit kritik .  

- Me pelqen cdo gje nga mesimi dhe pedagogu eshte i mrekullueshem  

- Me pelqen cdo gje 

- Mesimi qe interesant  

- Gjithperfshirja ne mesim  

- Menyra si shpejgohet leksioni  

- Mesimi behet rregullisht 

- Studenten nuk aktivizohen 

- Mesimi ishte interesant dhe i dhe i kuptueshem  

- Gjithcka ne leksion ishte e qarte  

- E ben lenden interesante  

- Mesimi ishte interesant dhe te zgjonte kuriozitetin 

- Shpjegimi i leksionit nuk arrin ne produktivitet dhe si perfundim ka penalizime 

dhe moskuptim nga ana e studenteve 
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- Mesimi behet rregullisht 

- Qartesia ne shpjegim 

 

  “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Mire 

- Gjithcka ne rregull 

- Degjimi 

- Zhvillimi i seminareve ne klasa laboratorike me komjutera 

- Nuk kam sepse kemi tentuar te gjejme nje zgjidhje e cila nuk na eshte dhene 

- Seminare ne klasa me me pak student 

- Me shume detyra kursi 

- Sugjeroj qe te jemi me te pergatitur ne oret e seminarit 

 

 

7.  PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL EKONOMIKS NË 

SIPËRMARRJE 

7.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional Ekonomiks në Sipërmarrje në Fakultetin e 

Ekonomisë gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor 

dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në 

plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  81% e studentëve që kanë ndjekur 

kurset respektive.36 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në 

sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu

d
en

të
t 

q
ë 

k
an

ë 
p
lo

të
su

ar
 

S
tu

d
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q
ë 

n
d
je

k
in
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ën

d
ën

 

P
ër

q
in

d
ja

 e
 

p
je

së
m

ar
rj

es
  

1 
Albert Qarri  Metodat e Kërkimit në Ekonomi ECN 411 16 19 84% 

2 Edlira Aliaj  Analiza dhe Vlerësimi i Projekteve ECN 407 8 10 80% 

3 Emi Malaj  Teoria e Çmimeve ECN 403 15 19 79% 

4 Emi Malaj  Ekonomiksi Urban ECN 413 9 11 82% 

                                                                 
36 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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5 Ilira Pulaj  Ekonomiks Ndërkombëtar ECN 423 17 21 81% 

6 Rezart Hoxhaj Mikrofinanca dhe Zhvillimi ECN 422 17 21 81% 

Totali 81% 

Tabela 4: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale Ekonomiks në 

Sipërmarrje 
 

7.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional Ekonomiks në 

Sipërmarrje është si vijon: për  80% të studentëve shumë e mirë, për 19% e mirë si 

dhe 1% e cilësojnë mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  
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+ 

Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 87% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12% e cilësojnë të mirë si 

dhe 1% e studentëve e cilësojnë si të mirë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 85% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14% e cilësonin si të mirë si dhe vetëm 1% e 

studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “mësimi ishte interesant” mesatarisht 66.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 32.5% e studentëve ishin dakort si dhe vetëm 1% nuk  ishin dakort, të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 72.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort si dhe 27.6% e studentëve ishin dakort. Të dhënat e mësipërme 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72.4% e studentëve ishin 

totalisht dakort si dhe 27.6% e studentëve ishin dakort. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  14% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.8% ishin dakort, 33.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

20.3% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 8.2% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

67.5% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 29.3% ishin dakort si dhe  2%e 

studentëve nuk janë  dakort. 37Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

         
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

20.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.9% ishin dakort, 20.7% nuk ishin dakort, 

18.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.2% e cilësonin të parëndësishëm.38Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
37 Marzhi i gabimit: 0.012 
38 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 71.5% ishin totalisht dakort, 26.5% ishin dakort si 

dhe 2% e studentëve nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

             
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Profesional në Ekonomiks 

në Sipërmarrje është si më poshtë vijon: 59.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 

36.7% ishin dakort si dhe 2.8% nuk ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 61.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 34.8% ishin dakort, , 2% 

nuk ishin dakort po ashtu si dhe 2.1% nuk ishin aspak dakort39. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 69.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25.8% ishin dakort,  si dhe 2% nuk ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

                                                                 
39 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit  MP Ekonomiks në Siparmarrje është si më poshtë 

vijon: 8.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 2% ishin dakort, 48.4% nuk ishin 

dakort, 34.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.1% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

7.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit MP Ekonomiks në Sipëramarrje 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 
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 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Mesimi shprehet qarte  

- Me pelqen menyra e shpjegimit  

- Organizimi i ores 

- Nuk kam ndonje pakenaqesi 

- Menyra e trajtimit te temave te vecanta 

- Menyra e mesimdhenies ishte ne nivelin e duhur 

  

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam sugjerime 

 

8.  PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL Në ADMINISTRIM 

PUBLIK 

8.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Administrim Publik në në Fakultetin e 

Ekonomisë gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor 

dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në 

plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  92% e studentëve që kanë ndjekur 

kurset respektive.40 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në 

sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 
Albert Qarri  

Metodat e Kërkimit ne Ekonominë 

e Aplikuar 
ECN 410 30 33 91% 

2 Amalia Çipi Menaxhim Projektesh BIZ 425 31 34 91% 

3 Arben Hysi  Bazat e Qeverisjes BIZ 411 33 35 94% 

4 
Doriana Feimi  

Etika dhe Komunikimi në 

Administratën Publike 
BIZ 422 30 32 94% 

5 
Ilirjan Lipi  

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

në Administratën Publike 
BIZ 421 31 33 94% 

6 Rezarta Hasanaj  Lidership BIZ 417 32 36 89% 

                                                                 
40 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 92% 

Tabela 5: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Administrim Publik 
 

8.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional Administrim Publik 

është si vijon: për  86.1% të studentëve shumë e mirë, për 13.4% e mirë si dhe 0.5% e 

studentëve e cilësonin si mesatarë. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm:  
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Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja aritmetike e vlerësimit të pedagogëve të programit 

të studimit është si vijon: 87.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12.3 % e 

cilësonin si të mirë dhe vetëm 0.5% si shumë të keq. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 84% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 16% e cilësonin si të mirë. Për më tepër 

grafiku: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 70.1% e studentëve ishin 

totalisht dakort si dhe 29.9% e studentëve ishin dakort, të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 69.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 30.3% e studentëve ishin dakort dhe vetëm 0.6% e studenëve 

nuk nuk ishin aspak dakort . Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 69.1% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 30.3% ishin dakort, si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakort.41 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  52.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 14.4% ishin dakort, 27.2% nuk ishin dakort me qëndrimin si dhe 

5.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

                                                                 
41 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

64.2% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 30.9% ishin dakort si dhe së fundi 

4.8% e studentëve nuk janë  dakort. 42Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

52% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.3% ishin dakort, 18.1% nuk ishin dakort si 

dhe vetëm 2.7% nuk ishin aspak dakort me qëndrimin.43 Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 

                                                                 
42 Marzhi I gabimit: 0.001 
43 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 66.4% ishin totalisht dakort si dhe 33.6% ishin 

dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

            
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Profesional në Administrim 

Publik është si më poshtë vijon: 56.8% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 32.5% 

ishin Dakort, 7.5% nuk ishin dakort si dhe  3.2% nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 63.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 35.3% ishin dakort, si 

dhe  1.1% nuk ishin dakort.44 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 65.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 33.6% ishin dakort,  si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakort.45 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
44 Marzhi I gabimit: 0.001 
45 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master profesional në Administrim Publik është si 

më poshtë vijon: 43.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 1.6% ishin dakort, 23.6% 

nuk ishin dakort, 21.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.6% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 8.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master profesional në 

Administrim Publik janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. 

Vlen të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 
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përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

  “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Pedagogu gjithmone i pergatitur 

- Menyra e zhvillimit te mesimit 

- Nuk kam ndonje pakenaqesi 

- Mesim i qarte 

- Me pelqen menyra e zhvillimit te mesimit, sepse behet ne menyre diskutimi. 

  

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Me teper seriozitet nga ana e studenteve  

- Asgje  

- Me shume pjesemarrje nga ana e studenteve ne oret e seminarit dhe leksion 

 

9. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL SIPËRMARRJE NË 

TURIZËM 

9.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Sipërmarrje në Turizëm në Fakultetin e 

Ekonomisë gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor 

dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në 

plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 85% e studentëve që kanë ndjekur 

kurset respektive.46 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në 

sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Elenica Pjerro  Komunikimi i Integruar Marketing MKT 421 11 13 85% 

2 Pranvera Resulaj Sipërmarrje ne Turizëm TUR 409 12 13 50% 

                                                                 
46 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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3 

Rezarta Brokaj  

Planifikim dhe Menaxhim 

Destinacionesh TUR 417 10 13 

90% 

4 Xhiliola Agaraj  Drejtim Marketing në Turizëm MKT 414 11 13 83% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 85%47 

Tabela 6: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Sipërmarrje ne 

Turizëm  
 

9.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional Sipërmarrje në 

Turizëm është si vijon: për  86.7% të studentëve shumë e mirë, për 11% e mirë, si dhe 

vetëm për 2.3% si shumë të keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm:  

                                                                 
47 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja aritmetike e vlerësimit të pedagogëve të programit 

të studimit është si vijon: 91.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 6.6% e 

cilësonin si të mirë si dhe 2.1 % e studentëve e vlerësonmin si të shumë të keq. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 84.7% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 15.3% e cilësonin si të mirë. Për më 

tepër grafiku: 



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 82 nga 152 
 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 65.9% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 31.8% e studentëve ishin dakort si dhe 2.3% nuk  ishin dakort, të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

     
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 66.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 31.3% e studentëve ishin dakort si dhe 2.3% e studenëve nuk 

ishin dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 68.3% e studentëve ishin 

totalisht dakort si dhe 31.7% ishin dakort, 1.4% e studentëve s’janë dakort. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  27.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 19.5% ishin dakort, 27.6% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

14.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 11.4 % e cilësonin të 

parëndësishëm vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

61.2% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 24.9% ishin dakort, 11.6% nuk janë  

dakort si dhe 2.3% nuk janë aspak dakort me qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

27.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 16% ishin dakort, 36.7% nuk ishin dakort, 

11.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.9% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 66% ishin totalisht dakort, 31.7% ishin dakort si 

dhe vetëm 2.3% e studentëve nuk ishin dakort. . Me paraqitje grafike si më poshtë 

vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Profesional Sipërmarrje në 

Turizëm është si më poshtë vijon: 52.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 34% ishin 

dakort, 2.1% nuk ishin dakort, 2.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.1% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 52.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 34.1% ishin dakort, 7% 

nuk ishin dakort gjithashtu 6.6% nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 56.9% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 40.9% ishin dakort,  si dhe 2.3% nuk ishin dakort.48Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
48 Marzhi I gabimit : 0.001 
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Profesional Sipërmarrje në Turizëm  është 

si më poshtë vijon: 22.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 8.7% ishin dakort, 

32.3% nuk ishin dakort, 25.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.8% e studentëve nuk 

e cilësonin si të rëndësishëm qëndrimin49. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

9.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional Sipërmarrje në 

                                                                 
49Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Turizëm  janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

  “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Shpjegimi i mire 

- Cdo leksion ishte interesant dhe i bukur.  

- Me pelqyen te gjitha 

- Mesimi ishte interesant nuk ka ndonje leksion qe mos te me pelqej . 

- Cdo gje ishte shume interessante nuk kishe asnje pjese te mesimit qe nuk me ka 

pelqyer me pelqen si lende. 

  

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje  

 

10. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË MARKETING 

10.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Marketig në Fakultetin e Ekonomisë gjatë 

semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është  68% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.50 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit të parë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur 

lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-

së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në  Semestrin e Dytë 

të vitit akademik 2019-2020,  gjendet të tabelën bashkëlidhur në format exel. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Azeta Tartaraj Drejtim Marketing i Avancuar MKT 400 14 29 48% 

2 Elenica Pjerro  Komunikimi i Integruar Marketing MKT 420 19 22 86% 

3 Evelina Bazini  Kërkim Tregu MKT 411 19 23 83% 

4 Matilda Brokaj Marrëdhëniet me Klientin MKT 438 19 22 86% 

5 Staf info  Strategji e Reklamës MKT 425 3 8 38% 

                                                                 
50 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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6 Xhiliola Agaraj  Marketing Dixhital MKT 413 19 29 66% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 68% 

Tabela 7: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Marketing 

10.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS.  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional në Marketing është 

si vijon: për 97.9% të studentëve shumë e mirë si dhe 1.2% e studentëve e cilësonin 

mesatar. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit 

për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja aritmetike e vlerësimit të pedagogëve të programit 

të studimit është si vijon: 96.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe  vetëm 

3.8 % e cilësonin si të mirë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 88% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe  12% e cilësonin si të mirë. Për më tepër 

grafiku: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 81.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 9.4% e studentëve ishin dakort, 8.2% nuk  ishin dakort si dhe 0.9% e 

stduentëve nuk ishin aspka dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon51: 

 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 93.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort si dhe 6.5% e studentëve ishin dakort. Të dhënat e mësipërme 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
51 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 87.1% e studentëve ishin 

totalisht dakort si dhe 12.9 % ishin dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  39.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 11.1% ishin dakort, 27% nuk ishin dakort me qëndrimin, 21.1% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.9% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

74.8% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 24% ishin dakort si dhe vetëm 1.2% e 

studentëve nuk janë  dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

45.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 16.7% ishin dakort, 18.5% nuk ishin dakort 

si dhe 19.7% nuk ishin aspak dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 83.9% ishin totalisht dakort, 12.3% ishin dakort, 

1.8% nuk ishin dakort si dhe 2.1% nuk ishin aspka dakord. 52Me paraqitje grafike si 

më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit master profesional në marketing 

është si më poshtë vijon: 67.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.2% ishin 

dakort, si dhe 7.3% nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

                                                                 
52 Marzhi I gabimit: 0.001 
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9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 61.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.2% ishin dakort,  si 

dhe 5.9% nuk ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 73% e studentëve ishin totalisht 

dakort si dhe  27% ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Profesional në Marketing është si më 

poshtë vijon: 34.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 1.8% ishin dakort, 25.2% nuk 

ishin dakort, 33.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.7% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 
 

 

 
 

 

 

10.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional në Marketing 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

  “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Shpjegimi i mire 

- Cdo leksion ishte interesant dhe i bukur.  

- Me pelqyen te gjitha 

- Mesimi ishte interesant nuk ka ndonje leksion qe mos te me pelqej . 

Cdo gje ishte shume interessante nuk kishe asnje pjese te mesimit qe nuk me ka 

pelqyer me pelqen si lende. 

  

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje  
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11. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË FINANCË 

11.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Financë në në Fakultetin e Ekonomisë gjatë 

semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 93% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.53 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë 

ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik 

të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin 

pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në 

format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Brikena Sulejmani  Bazat e Financave Ndërkombëtare FIN 460 39 41 95% 

2 Brisejda Ramaj  Kontabilitet i Avancuar FIN 442 39 42 93% 

3 Enida Pulaj  Marrje Vendimesh Menaxheriale BIZ 531 11 12 92% 

4 
Evelina Bazini Marketing i Shërbimeve Financiare 

MKT 

416 
28 30 93% 

5 Filloreta Madani  Drejtimi Financiar i Ndërmarrjeve FIN 425 39 42 93% 

6 Lorena Taraj Analiza Ekonomike dhe Financiare FIN 427 38 40 95% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 93% 

Tabela 8: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Financë 

11.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

                                                                 
53 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

 

Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional në Financë është si 

vijon: për  67.8% të studentëve shumë e mirë, për 26.8% e mirë, 2.1% e cilësojnë 

mesatare si dhe vetëm për 3.2% si shumë të keqe.54 Të dhënat e mësipërme janë 

gjeneruar prej mesatares aritmetike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja aritmetike e vlerësimit të pedagogëve të programit 

të studimit është si vijon: 67.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 28% e 

cilësonin si të mirë, 1.7% si mesatar dhe vetëm 3.2% si shumë të keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

                                                                 
54 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 65.2% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 27.8% e cilësonin si të mirë, 3.8% e 

studentëve e cilësonin mesatare si dhe për 3.2% shumë i keq. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

I. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “mësimi ishte interesant” mesatarisht 58.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 34.9% e studentëve ishin dakort, 2.3% nuk  ishin dakort, 1% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe për 3.2% të studentëve ishte e 

parëndësishme, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 100 nga 152 
 

     
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 59.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 33.7% e studentëve ishin dakort, 2.7% e studenëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.2% e studentëve e cilësonin të 

parëndësishëm si qëndrim.55 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

             
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 59% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 34.8% ishin dakort, 2.6% e studentëve s’janë dakort si dhe për 0.4% nuk ishn 

aspak dakort si dhe 3.2% e cilësojnë si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

                                                                 
55 Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  30.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 30.6% ishin dakort, 24.2% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

10.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.5% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

52.7% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 36.9% ishin dakort, 7.2% nuk janë  

dakort si dhe 0% e cilësojnë të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

32.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 37.1% ishin dakort, 18.2% nuk ishin dakort, 

7.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.5% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 60.6% ishin totalisht dakort, 34.7% ishin dakort, 

1.5% e studentëve nuk ishin dakort si dhe për 3.2% ishte e parëndësishme . Me 

paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Profesional në Financë 

është si më poshtë vijon: 46.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 40.9% ishin 

dakort, 9.3% nuk ishin dakort, si dhe 3.7% e cilësonin të parëndësishme. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 53.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 37.9% ishin dakort, , 

5.4% nuk ishin dakort si dhe 3.2% e cilësonin të parëndësishme. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 56.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 37.1% ishin dakort,  2.8% nuk ishin dakort si dhe për 3.7% të studentëve 

qëndrimi ishte i parëndësishëm. 56Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master profesional në Financë është si më poshtë 

vijon: 27.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 19.1% ishin dakort, 25.7% nuk ishin 

dakort, 24.4 % nuk ishin aspak dakort si dhe 3.2% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 

                                                                 
56 MArzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master profesional në Financë 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Informacion i ri 

- Thjeshtesia Informacion me shembuj konkret  

- Shpjegimi nga ana e pedagogut ishte i qarte 

- Shpjegimi nga ana e pedagogut  

- Pedagogu nxiste diskutimin ne klase duke e bere lenden me interesante 
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 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje  

- Te perdoret liber me i kuptueshmen dhe me cilesor  

- Me shume shpjegime, me shume korrekt, me shume eficence 

- Angazhim i studentve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË KONTABILITET 

12.1  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Profesional në Kontabilitet gjatë semestrit të parë të vitit akademik 

2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje 

është  95% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.57 Në tabelën që vijon janë 

pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 

kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që 

kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve 

pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e 

programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, 

gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

                                                                 
57 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Nr Pedagogu Lënda Kodi 
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1 
Brisejda Ramaj  Kontabilitet i Avancuar FIN 442 19 20 95% 

2 Filloreta Madani Drejtim Financiar i Ndërmarrjeve FIN 425 19 20 95% 

3 Grigor Dede  SNK dhe SKK te Kontabilitetit FIN 433 18 19 95% 

4 Lorena Taraj Analiza Ekonomike dhe Financiare FIN 427 19 20 95% 

5 

Ylldeze Sokoli 

Kontabilitet i Kosto Drejtimit i 

Avancuar FIN 443 19 20 95% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 95% 
Tabela 9: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në 

Kontabilitet  

12.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 
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I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve  që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional në Kontabilitet është 

si vijon: për  74.6% të studentëve shumë e mirë, për 24.4% e mire si dhe  për 1.1%  

mesatare.58 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike të 

vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 73.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 25.4% e cilësonin si të 

mirë si dhe për 1.1% vlerësimi ishtë mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

                  

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 70.3% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 28.6% e cilësonin si të mirë si dhe 1.1% e 

studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 

 

                                                                 
58 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 60.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 36.1% ishin dakort, 2.1% nuk ishin dakort si dhe 1.1% e kanë cilësuar 

të parëndësishme.59 Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 62.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 36.1% e studentëve ishin dakort si dhe vetëm 1.1% e studentëve 

nuk ishin dakort..Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
59 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 61.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 36.1% ishin dakort, si dhe 2.2% s’janë dakort.60 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  43.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 29.8% ishin dakort, 19.1% nuk ishin dakort me qëndrimin, 3.2% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.2% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

                                                                 
60 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

68.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 29.8% ishin dakort si dhe 2.1% nuk ishin 

dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

             
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

50.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 31.9% ishin dakort, 12.8% nuk ishin dakort, 

2.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.2% e cilësonin të parëndësishëm.61 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
61 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin:“Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 66% ishin totalisht dakort, 32.9% ishin dakort si 

dhe 1.1% nuk ishin aspak dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                     
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Profesional në Kontabilitet 

është si më poshtë vijon: 61.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 34% ishin dakort 

si dhe 4.3% nuk ishin dakort.62 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të 

mëposhtëm:  

 

                                                                 
62 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 61.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 31.9% ishin dakort, 

5.3% nuk ishin dakort dhe së fundi 1.1% nuk ishin aspak dakort.63 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

 
 

Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”? 
 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 67.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 29.8% ishin dakort si dhe për 3.2% nuk ishin dakort.64 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
63 Marzhi I gabimit: 0.001 
64 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku13 :A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Profesional në Kontabilitet është si më 

poshtë vijon: 34.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.7% ishin dakort, 24.5% 

nuk ishin dakort, 20.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.5% e studentëve e cilësonin si 

të parëndësishëm65. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 

 
Grafiku 1425: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

11.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional në 

Kontabilitet janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

                                                                 
65 Marzhi I gabimit: 0.001 
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mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

  “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:  

- Gjithcka 

- Ora e seminari  

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje  

 

13. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË ADMINISTRIM BIZNESI 

13.1Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Shkencor në  Administrim Biznesi në Fakultetin e 

Ekonomisë gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor 

dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në 

plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  89% e studentëve që kanë ndjekur 

kurset respektive.66 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në 

sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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m
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1 

Albert Qarri  

Metodat e kërkimit në ekonominë 

e aplikuar ECN 411 14 16 88% 

2 Arben Hysi  Novacioni dhe kreativiteti BIZ 435 14 18 78% 

3 Azeta Tartaraj Marketingu strategjik i avancuar MKT 512 17 19 89% 

4 Enida Pulaj  Marrje vendimesh BIZ 535 18 20 90% 

5 Evelina Bazini  Kërkim Tregu MKT 411 14 16 88% 

6 Fioralba Vela  Sjellje organizative e avancuar BIZ 431 12 12 100% 

7 

Fioralba Vela  

Menaxhim i cilësisë totale i 

avancuar BIZ 536 18 20 90% 

8 

Ilirjan Lipi  

Sistemet e informacionit në 

menaxhim BIZ 538 17 19 89% 

                                                                 
66 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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9 Zamira Sina  Menaxhimi i performances BIZ 557 17 19 89% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 89% 

Tabela 10: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Shkencor në  Aministrim Biznesi  
 

13.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS.  

 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Shkencor në  Administrim 

Biznesi është si vijon: për  78.1% të studentëve shumë e mirë, për 17.1% e mirë, 3.4% 

e cilësojnë mesatare si dhe vetëm për 1.4% si shumë të keqe .Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja aritmetike e vlerësimit të pedagogëve të programit 

të studimit është si vijon: 79.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.4% e 

cilësonin si të mirë , 0.7% si mesatar, vetëm 0.6% si të  keq dhe së fundmi 1.3% e 

studentëve e cilësojnë si shumë të keq. 67Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 80.4% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.3% e cilësonin si të mirë dhe 3% e 

studentëve e cilësonin mesatar, 0.6% të keq si dhe vetëm 0.7% e cilësonin si shumë  

të  keq. Për më tepër grafiku: 

                                                                 
67 Marzhi igabimit : 0.001 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 66.7% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 28.8% e studentëve ishin dakort, 3.2% nuk  ishin dakort,  0.7% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe së fundi 0.6% e cilëosnin të parëndësishëm 

qëndrimin, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

     
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 66.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 29.2% e studentëve ishin dakort, 2.1% e studenëve nuk ishin 

dakort, 1.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 0.6% e stuentëve e cilësonin 

të parëndësishëm. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 67% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 28.8% ishin dakort, 2.2% e studentëve s’janë dakort si dhe 1.9% e studentëve 

nuk janë aspak dakort.68 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  21.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 19.3% ishin dakort, 36.8% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

11.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 11% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.69 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
68 Marzhi I gabimit; 0.001 
69 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

59.7% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 33.4% ishin dakort, 3.5% nuk janë  

dakort , 2.1% nuk janë aspak dakort si dhe së fundi 1.3% e studentëve cilësojnë të 

parëndëishsëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

32.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.8% ishin dakort, 25.8% nuk ishin dakort, 

10.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.5% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 63%  ishin totalisht dakort, 32.3% ishin dakort, 

3.4% e studentëve nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe për 0.6% ishte 

e parëndësishme . Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Shkencor në  Administrim 

Biznesi është si më poshtë vijon: 57.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 29.4% 

ishin dakort, 11% nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.3% e 

cilësonin të parëndësishme. 70Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të 

mëposhtëm:  

                                                                 
70 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 60.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 28% ishin dakort, , 8% 

nuk ishin dakort, 2.7% e sudentë ve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.3% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 61% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 32.3% ishin dakort,  4.1% nuk ishin dakort, 1.9% nuk ishin aspak dakort si 

dhe për 0.7% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Shkencor në  Administrim Biznesi  është 

si më poshtë vijon: 13% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.4% ishin dakort, 28.4% 

nuk ishin dakort, 34.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 12% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm qëndrimin71. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

13.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në  Administrim 

                                                                 
71Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Biznesi  janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Te gjitha me pelqyen  

- Asgje  

- Cdo gje me pelqen 

- Ishte super  

- Realizimi mesimor dhe nxitja e mendimit kritik 

- Kominikimi.  

- Hapesira per t'u shprehur lirisht.  

- Bashkbisedimi  

- Shpjegimi  

- Pjesmarrja ne mesim nga te gjithe studentet  

- Vet lenda sikurse dhe pedagogu krijuan qe me ane te diskutimit per rastet e 

studimit apo dhe pervojat personale te mund te zhvillonim apo azhornonim 

karakteristika te rendesishme te personalitetit tone. 

- Permbajtja e lendes 

- Menyra e zgjedhur prej pedagogut per te thjeshtesuar,per me sakte e thene, per tu 

u familjarizuar me menaxhimin e cilesise. D.m.th. me korrektesine apo natyren 

strikte qe i ofrohet individit (student) te njihet dhe te mund t´a asimiloje ne 

menyre te natyrshme pa shume sforco kete nivel te ri disipline ne jeten e tij 

profesionale gjithashtu dhe ne jeten private. 

- Nuk kam arsye te shfaq ndonje pakenaqesi me zhvillimin e mesimit, por ngelem 

gjithmone kembengules qe heren tjeter gjerat do te jene me mire akoma. 

- Me pelqeu qartesia dhe thjeshtesia qe pedagogu shfaq ne mesim 

- Nuk me pelqeu qe kjo lend te zhvillohej ne shqip 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje 

- Une mendoj se lenda e Menaxhimit te Performances eshte nje lende e cila duhet 

te zhvillohet ne gjuhen angleze! Edhe pse mund te duket sugjerim i nxituar apo i 

gabuar, me besoni do te ishte shume here me e vlefshme per studentin dhe 

pedagogun, llogjikisht edhe per institucionin. 
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14. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË FINANCË 

14.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Shkencor në Financë në Fakultetin e Ekonomisë gjatë 

semestrit të parë të vitit akademik 2019-2020, referuar programit mësimor dhe të dhënave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 97% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.72 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë 

ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik 

të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin 

pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në 

format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 

Albert Qarri  

Metodat e Kërkimit në 

Ekonominë e Aplikuar ECN 411 29 31 94% 

2 Albert Qarri  Ekonometri e Avancuar ECN 555 33 33 100% 

3 

Blerina Dervishaj 

Teoria Moderne e Manaxhimit të 

Portofolit FIN 536 32 32 100% 

4 Brisejda Ramaj  Kontabilitet i Avancuar FIN 442 30 31 97% 

5 

Enida Pulaj  

Manaxhimi Strategjik në 

Institucionet Financiare BIZ 426 11 12 92% 

6 

Evelina Bazini  

Marketing i Shërbimeve 

Financiare 

MKT 

416 19 19 100% 

7 Lorena Taraj Analiza e Pasqyrave Financiare FIN 515 32 32 100% 

8 Migena Petanaj  Drejtimi Bankar FIN 461 30 32   

9 Veronika Durmishi Financat Publike FIN 423 28 30 93% 

10 Ylldez Sokoli  Drejtim Financiar Nderkombetar FIN 519 32 33 97% 

Mesatarja aritmetike 97% 

Tabela 1: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Shkencor në Financë 

 

14.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

                                                                 
72 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Shkencor në Financë është si 

vijon: për  79.9% të studentëve shumë e mirë, për 17.9% e mirë, 1.6% e cilësojnë 

mesatare, për 0.3% e keqe po ashtu për 0.3% shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 81.4% e studentëve e cilësonin shumë të mirë 16.7% e cilësonin si të 
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mirë, për 1.3% të studentëve ishte mesatare, për 0.3% e keqe si dhe për 0.3% shumë e 

keqe. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike 

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 79.7% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.4% e cilësonin si të mirë, 1.3% e 

studentëve e cilësonin mesatare si dhe 0.6% e cilësojnë të keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 73.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 23% e studentëve ishin dakort, 2.8% nuk  ishin dakort, 0.6% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort73 të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
73 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 71.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.8% e studentëve ishin dakort, 4.1% e studenëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.3% e cilësojnë të parëndësishme.74 Të dhënat e mësipërme janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 24.5% ishin dakort si dhe 2.8% e studentëve s’janë dakort, 0.4% sjanë aspak 

dakort si dhe 0.3% e cilëosjnë të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

                                                                 
74 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  24.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 15.2% ishin dakort, 35.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 

22.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.9% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

66.2% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 24.7% ishin dakort, 7.5% nuk janë  

dakort si dhe vetëm 1.6% e cilësojnë të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

27.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.1% ishin dakort, 30.4% nuk ishin dakort, 

16% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.2% e cilësonin të parëndësishëm.75 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 71.8% ishin totalisht dakort, 25.4% ishin dakort 

2.1% e studentëve nuk ishin dakort si dhe 0.7% nuk ishin aspka dakort. Me paraqitje 

grafike si më poshtë vijon:  

                                                                 
75 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Shkencor në Financë është 

si më poshtë vijon: 58.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 25% ishin dakort, 9.5% 

nuk ishin dakort, 4% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm76:  

 
Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 63.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 28% ishin dakort, , 5.6% 

nuk ishin dakort po ashtu 1% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.2% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

                                                                 
76 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 69.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25.6% ishin dakort, 3.7% e studenëve nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak 

dakort sue dhe 0.7% e cilësonin të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Shkencor në Financë është si më poshtë 

vijon: 15.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 5.8% ishin dakort, 26.7% nuk ishin 

dakort, 41.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 12% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm qëndrimin.77 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
77 Marzhi  
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

14.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në Financë janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Cdo gje ishte si duhej  

- Asgje  

- Mesimdhenia  

- Pedagogu shpjegon ne menyre te qarte 

- Metoda e mesimdhenies 

- Literatura e zgjedhur ishte shume e kuptueshme 

- Me pelqen metoda e mesimdhenies dhe nxitja e mendimit kritik me situata 

shembuj nga jeta qe lidhen me lenden 

- Menyra e shpjegimit e thjeshtezuar dhe e kuptueshme 

- Mesimi zhvillohet rregullisht 

- Aktivizimi I studenteve 

- Me pelqeu qartesia dhe thjeshtesia qe pedagogu shfaq ne mesim 

- Nuk me pelqeu qe kjo lend te zhvillohej ne shqip 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  
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- Asgje 

- Skam asnje sugjerim 

 

15. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË PASURI TË 

PALUAJTSHME 

15.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Gjatë vitit akademik 2019-2020 në  programin e studimit Master Shkencor në Pasuri të 

Paluajtshme të ofruar prej Departamentit të Financës referuar të dhënave të gjeneruara prej 

sistemit UVMS si dhe Drejtorise së Ciklit të parë dhe të Dytë të Studimeve, në semtrin e parë 

janë realizuar 7 lëndë, 5 prej të cilave i përkasin vitit të parë si dhe dy viti të dytë në këto të 

fundit ka pasur studentë të rregjistruar por nuk është plotësuar asnjë pyetësor.78 Në tabelën që 

vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit 

vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe 

përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në 

pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit 

akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 

Albert Qarri  

Metodat e kërkimit në Ekonominë 

e Aplikuar ECN 411 10 12 83% 

2 

Dorina Kripa 

Teoria dhe Praktika Bashkëkohore 

në Pasuritë e Paluajtshme FIN 441 11 13 85% 

3 

Dorina Kripa 

Teoria dhe Praktika lLgjore në 

Pasuritë e Paluajtshme FIN 445 3 12 25% 

4 

Evelina Bazini 

Marketing i Shërbimeve 

Financiare 

MKT 

416 11 13 85% 

5 Veronika Durmishi Financat Publike FIN 423 10 13 77% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 71% 

 

                                                                 
78 Lëndët: 1. Ekonometri e Avancuar, me kodin: ECN 555 , pedagog: Albert Qarrri, në sistem  është rregjistruar 
një student por nuk është plotësuar asnjë pyetësor. 2. Teoria Moderne e Menaxhimit të Portofolit, me kodin 
FIN 536 , pedagog: Blerina Dervishaj, në sistem  është rregjistruar një sstudent por nuk është plotësuar asnjë 
pyetësor. 
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Duke marrë në konsideratë qëllimim e këtij raporti i cili është vlerësimi i programit të 

studimit, në mungesë të të dhënave për vitin e dytë të studimit nuk mund të realizohet një 

analizë e mirfilltë në nivel programi studimi. Në seksionin në vijim paraqitet në formë grafike 

mesatarja aritmetike e përgjigjeve të stdentëve për lëndët e realizuara në semstrin e parë në 

vitin e parë. 79  

 

15.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Shkencor në Pasuri të Paluajtshme 

është si vijon: për  72.2% të studentëve shumë e mirë, për 21.9% e mirë si dhe 5.8% e 

cilësojnë mesatare.80 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e 

vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

                                                                 
79 Për më tepër shih tabelën e mësipërme.  
80 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 76.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë 20.1% e cilësonin si të mirë, 

si dhe për 3.8% të studentëve ishte mesatare. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 68.4% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 29.6% e cilësonin si të mirë, 2% e studentëve e 

cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

III. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 51.9% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 42.4% e studentëve ishin dakort si dhe  5.6% nuk  ishin dakort81 të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 55.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort si dhe 44.1% e studentëve ishin dakort. Të dhënat e mësipërme 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
81 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 61.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort si dhe 38.4% ishin dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  9.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 29.8% ishin dakort, 55% nuk ishin dakort me qëndrimin si dhe 

5.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort.82 Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

                                                                 
82 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

54.1% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 43.9% ishin dakort si dhe vetëm 2% 

nuk janë  dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

            
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

13.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 40.4% ishin dakort, 42.7% nuk ishin dakort 

së fundi 3.6% nuk ishin aspak dakort.83 Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
83 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 61.8% ishin totalisht dakort, 36.2% ishin dakort si 

dhe 2% e studentëve nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Shkencor në Pasuri të 

Paluajtshme është si më poshtë vijon: 36% e studentëve ishin totalisht dakort, 50.5% 

ishin dakort, 11.6% nuk ishin dakort si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm84:  

                                                                 
84 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 57.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 36.2% ishin dakort, , 4% 

nuk ishin dakort si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishme.85 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 54.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 42.1% ishin dakort, 2% e studenëve nuk ishin dakort si dhe 1.8% e cilësonin 

të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
85 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Shkencor në Pasuri të Paluajtshme është si 

më poshtë vijon: 7.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 4% ishin dakort, 43.9% nuk 

ishin dakort, 36.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.6% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm qëndrimin.86 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

15.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në Pasuri të 

Paluajtshme janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

                                                                 
86 Marzhi  
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theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Shumë mirë 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje 

16. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË EKONOMIKS 

16.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Gjatë vitit akademik 2019-2020 në  programin e studimit Master Shkencor në Ekonomiks të 

ofruar prej Departamentit të Ekonomiksit referuar të dhënave të gjeneruara prej sistemit 

UVMS si dhe Drejtorise së Ciklit të parë dhe të Dytë të Studimeve, në semetrin e parë janë 

realizuar 5 të cilave i përkasin vitit të parë. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të 

detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, kodi përkatës, pedagogu, 

numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët 

në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. Ndërkohë 

që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Albert Qarri  Metodat e Kërkimit në Ekonomi ECN 411 11 18 61% 

2 

Edlira Aliaj 

Teoria e Mikroekonomisë së 

Avancuar ECN 401 11 18 61% 

3 

Kludja Gugaj 

Ekonomiksi i Punës dhe Politikat 

Publike ECN 409 11 18 61% 

4 Rezart Hoxhaj Softe Aplikative për Ekonominë ECN 428 11 18 61% 

5 Veronika Durmishi Financat Publike FIN 423 11 18 61% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 61% 

 

Duke marrë në konsideratë qëllimim e këtij raporti i cili është vlerësimi i programit të 

studimit, në mungesë të të dhënave për vitin e dytë të studimit nuk mund të realizohet një 

analizë e mirfilltë në nivel programi studimi. Në seksionin në vijim paraqitet në formë 
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grafikore mesatarja aritmetike e përgjigjeve të stdentëve për lëndët e realizuara në semestrin e 

parë në vitin e parë. 87  

 

16.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit. Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Shkencor në Ekonomiks është si 

vijon: për  85.5% të studentëve shumë e mirë, për 7.3% e mirë, 3.6% e cilësojnë mesatare, 

si dhe respektivisht 1.8% e studentëve e cilëosnin si të keqe dhe shumë të keqe. Të dhënat 

e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për 

më tepër grafiku i mëposhtëm:  

                                                                 
87 Për më tepër shih tabelën e mësipërme.  
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 85.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 5.5% e cilësonin si të 

mirë,1.8% mesatar, 3.6% të keq si dhe 3.6% e cilësojnë shumë të keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 81.8% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 7.3% e cilësonin si të mirë, 1.8% e studentëve e 

cilësonin mesatar, 5.5% të keq si dhe 3.6% shumë te keq. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 70.9% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 18.2% e studentëve ishin dakort, 5.5% nuk ishin dakort, 3.6% nuk 

ishin aspak dakort si dhe 1.8% e cilëosjnë të parëndëishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”?? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 21.8% e studentëve ishin dakort, 1.8% nuk ishin dakort, 3.6% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e cilëosnin të parëndësishme.88Të dhënat e 

mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
88 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 70.9% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 23.6% ishin dakort, si dhe 1.8% e studentëve nuk ishin dakor, nuk 

ishin aspak dakort dhe e cilëosnin të parëndësishme.89 Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: ““Pedagogu ishte i qartë”?? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  18.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.6% ishin dakort, 20% nuk ishin dakort me qëndrimin, 9.1% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 29.1% e studentëve e cilëosnin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
89 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

65.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 18.2% ishin dakort, 5.5% sjanë dakort, 

5.5% nuk janë aspak dakort po ashtu edhe 5.5% e cilësojnë të parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

            
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

23.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 23.6% ishin dakort, 14.5% nuk ishin dakort, 

9.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 29.1% e ciësojnë të parëndësishëm.90 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
90 Marzhi I gabimit: 0.001 



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 149 nga 152 
 

 
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin: “pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

studentëve ishte si më poshtë vijon: 72.7% ishin totalisht dakort, 21.8% ishin dakort, 

3.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e studentëve e cilësonin të parëndësishëm.91 

Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Master Shkencor në Ekonmiks 

është si më poshtë vijon: 67.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.7% ishin 

dakort, 3.6% nuk ishin dakort, 5.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.9% e cilësonin 

të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
91 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 67.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 1.8% ishin dakort , 9.1% 

nuk ishin dakort si dhe 3.6% e cilësonin të parëndësishme.92 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 70.9% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 18.2% ishin dakort, 3.6% e studenëve nuk ishin dakort, 5.5% nuk ishin aspak 

dakort si dh 1.8% e cilësonin të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

                                                                 
92 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Master Shkencor në Ekonomiks është si më 

poshtë vijon: 14.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 5.5% ishin dakort, 32.7% nuk 

ishin dakort, 18.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.6% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm qëndrimin.  Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

16.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në Ekonomiks 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 
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programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Cdo gje 

- Shume mire 

- Pedagogia nuk di te shojegoj dhe i lexon leksjonet , per me teper nuk zgjidh 

asnje ushtrim dhe eshte shume e pasjellshme me studentet . 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgje 

- Ndrysho vlersim dhe testim 

 

 

 

 


